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چکیده :در جهان پرشتاب امروزی یادگیری الکترونیکی به عنوان یک ابزار کسب دانش ،به سرعت در حال گسترش ،توسعه و تحول
است .چنین روند رو به رشدی دست اندرکاران را ملزم به اعمال روشهای علمی و منطقی در اجرا ،ارزیابی و مدیریت پروژههای یادگیری
الکترونیکی مینماید .از روش های پیرو عقل و منطق در یادگیری الکترونیکی امکان سنجی و بررسی پیش نیازها ،پیش از اجرای پروژه
یادگیری الکترونیکی است .پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان اجرای پروژه یادگیری الکترونیکی و آگاهی از پیش نیازهای این نوع
یادگیری در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده است .جامعه آماری تمام دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیمسال
دوم سال تحصیلی  78-78میباشد و نمونه این پژوهش  332نفر از دانشجویان انتخاب گردیدند .روش نمونهگیری طبقهای تصادفی بود.
ابزار پژوهش پرسشنامه استانداردی بود که قبلا توسط پژوهشگران دیگری مورد استفاده قرار گرفته بود .برای تحلیل دادهها از
روش های آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه  ANOVAو آزمون تی )T-test
استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی آمادگی
نسبی دارند .به علوه تحلیل استنباطی دادهها نشان داد که بین دانشجویان دانشکده جغرافیا و علوم تربیتی و دانشجویان دانشکده
مدیریت و حسابداری از نظر آمادگی برای شرکت در یادگیری الکترونیکی تفاوت معنیداری وجود دارد .اما در بقیه سؤاالت پژوهش،
تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی :یادگیری الکترونیکی ،امکان سنجی یادگیری الکترونیکی ،دانشگاه ،امکان سنجی

 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،استفاده از فناوریهای برخط در آموزش،
فرصتهایی برای استفاده از شیوههای جدید یادگیری و
روشهای مؤثر آموزش فراهم آورده است [ .]1همچنین
کاربردهای بیشمار اینترنت ،وب و فناوریهای چند
رسانهای ،یادگیری سنتی و به صورت رو در رو را ،به سمت
یادگیری الکترونیکی 1سوق داده است و آن را به ابزار
تعلیمی مهمی در دانشگاهها تبدیل نموده است [.]4-2
یادگیری الکترونیکی یکی از پرکاربردترین اصطالحاتی است
که همراه با واژه فناوری اطالعات وارد حوزه آموزشی شده
است و بسیاری از مراکز آموزشی خصوصاً دانشگاههای
کشورها این نوع آموزش را جزئی از برنامههای بلند مدت
خود قرار داده و عمدتاً سرمایهگذاریهای کالنی روی این
مقوله انجام میدهند [.]5
تاریخ دریافت مقاله  78/11/11تاریخ تصویب نهایی77/4/7
 1استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و
بلوچستان
2

کارشناس ارشد ،مدیریت بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

(نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکی:
Afa1360@ gmail.COM

از دهه  1691تعاریف گوناگونی برای یادگیری الکترونیکی
بهوجود آمده است و در بخشهای مختلف تجاری ،آموزشی،
و نظامی و در معانی متفاوتی یادگیری الکترونیکی مورد
استفاده قرار گرفته است [ .]9اما در یک تعریف کلی
یادگیری الکترونیکی استفاده از فناوری شبکه (برای مثال
اینترنت) به منظور طراحی ،تحویل درس و اجرای محیط
آموزشی به منظور تحقق و استمرار یادگیری میباشد [.]7
همچنین الکساندر رامیزوفسکی در تعریفی که از یادگیری
الکترونیکی ارائه کرده است و به نظر از سایر تعاریف ارائه
شده جامعتر است ،یادگیری الکترونیکی را متشکل از چهار
بعد میداند .وی بیان میکند که یادگیری الکترونیکی
می تواند هم فعالیتی انفرادی و هم فعالیتی گروهی باشد .در
عین حال عالوهبر این دو بعد (یعنی مطالعه فردی و
2
گروهی) یادگیری الکترونیکی هم به صورت پیوسته
(ارتباط همزمان یعنی ارتباط با منابع یادگیری و با افراد به
صورت همزمان و به صورت واقعی) و هم به صورت
گسسته( 3ارتباط غیر همزمان یعنی با استفاده از لوحهای
فشرده آموزشی که قبالً تهیه شده و یا از طریق مواد
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آموزشی که قبال از اینترنت فروخوانی 4شده است) میباشد
[ .]2در واقع یادگیری الکترونیکی از دو مجموعه گسترده

قابل مالحظه بوده است [ .]12در آموزش عالی ایران توسعه
آ موزش الکترونیکی به عنوان یک ضرورت و شرط اصلی

((فناوری اطالعات)) و ((آموزش و پژوهش)) تشکیل شده
است [.]6
در حال حاضر دورههای یادگیری الکترونیکی بخش مهمی
از آموزش عالی را تشکیل میدهند و بسیاری از مؤسسات
آموزش عالی سرمایهگذاریهای کالنی را برای یکپارچه
سازی و نگهداری سیستمهای یادگیری الکترونیکی انجام
دادهاند [11و .]11این استفاده از یادگیری الکترونیکی
منجر به تغییر اساسی در فرایندهای آموزشی این مؤسسات
گشته است؛ زیرا مهم ترین ویژگی آموزش الکترونیکی آن
است که میتواند در محیط کار یا کارخانه و در هر زمانی

برای تحقق هدف برنامه چهارم توسعه کشور (توسعه مبتنی
بر دانایی) جایگاه خاصی یافته است ،به طوری که هر ساله
دانشگاههای بیشتری پا به این عرصه میگذارند .در این
روند خوشبختانه شاهد گسترش چنین آموزشهایی در
بسیاری از رشتهها و دروس دانشگاهی هستیم [ .]16اولین
دوره های رسمی الکترونیکی دانشگاهی (یا دانشگاه
الکترونیکی) از اواخر سال  2114توسط دانشگاه شیراز با
یک رشته دانشگاهی کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل
و ابزار دقیق و حدود  211دانشجو راه اندازی گردید [.]21
بعد از دانشگاه شیراز دانشگاههای دیگری نظیر دانشگاه علم

اتفاق بیفتد و لزوما نیازی به حضور معلم انسانی و زمان
بندی مرسوم کالس های سنتی ندارد [12و .]13با توجه به
انعطاف پذیری به وجود آمده هم برای یادگیرنده و هم برای
یاد دهنده ،بسیاری از دانشگاهها ،مؤسسات و سازمانهای
آموزشی به سرعت در حال توسعه این شیوه آموزش هستند
[.]14
آمارها حاکی از آن است که در بیش از  69درصد مؤسسات
آموزش عالی خصوصی و دولتی آمریکا با بیش از پانزده
هزار دانشجو ،دورههای یادگیری الکترونیکی ارائه میگردد
[ .]15در حال حاضر صنعت یادگیری الکترونیکی بیشترین

و صنعت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی به پذیرش از طریق دورههای
الکترونیکی اقدام کردند .دانشگاههای بسیاری نظیر دانشگاه
شهید بهشتی ،دانشگاه قم و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز
آمادگی خود را برای راه اندازی دورههای الکترونیکی اعالم
کردهاند [ .]21به طور کل میتوان گفت که موج رو به
گسترشی از آموزش الکترونیکی در ایران در حال
شکلگیری است و به نظر میرسد که در چند سال آینده
ارائه بسیاری از رشتهها از طریق آموزش الکترونیکی صورت
گیرد [.]16

رشد را در بازار جهانی  2/3تریلیون دالری آموزش برخوردار
میباشد و پیشبینی شدهاست که بازار یادگیری الکترونیکی
تا سال  2115بالغ بر مبلغ  96میلیارد دالر برسد [.]19
5
همچنین بنابر گزارش مرکز تحقیقاتی تحلیلگران جهانی
تا سال  2111بازار جهانی یادگیری الکترونیکی بالغ بر مبلغ
 52/9میلیارد دالر خواهید رسید .این در حالی است که این
تجارت در آمریکا در سال  2117تقریباً معادل 17/5
میلیارد دالر میباشد و در حال حاضر مؤسسات آمریکایی
 91در صد بازار و مؤسسات اروپایی  15در صد بازار را در
اختیار دارند .به عالوه انتظار میرود که تا سال  2111بازار
یادگیری الکترونیکی در آسیا به رشد ساالنه  25تا 31
درصد و رشد جهانی به رشد  15تا  31درصد برسد [.]17
در ایران نیز در زمینه یادگیری الکترونیکی فعالیتهای
زیادی انجام شده است و همراه با گسترش این نوع آموزش
در آموزش عالی جهان ،گسترش آن در آموزش عالی ایران

برای توجه به این رشد ،پیاده سازی و به کارگیری نظام
یادگیری الکترونیکی دالیل زیادی وجود دارد ،که مهمترین
دلیل آن کاهش هزینه آموزش میباشد [ .]22بررسی
ادبیات موضوع مشخص میکند که بسیاری از سازمانها،
نهادها و شرکتها با پیاده سازی یادگیری الکترونیکی
صرفهجوییهای مناسبی را انجام دادهاند .به عنوان مثال در
گزارشی که شولتز و فاگرتی ارئه نمودهاند ،بیان شده است
که شرکت بزرگ  IBMبا پیشگامی در اجرای یادگیری
الکترونیکی مبلغی معادل  19میلیون دالر در سال 2111
میالدی صرفهجویی کرده است و همچنین شرکت
 PricewaterhouseCoopersهزینه آموزشی هر کارمند خود
را با به کارگیری یادگیری الکترونیکی تا  27درصد کاهش
داده است .این دو محقق همچنین بیان میدارند که پیاده
سازی یادگیری الکترونیکی منجربه صرفه جویی  33تا 51
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درصدی در هزینه 51 ،درصد صرفهجویی در زمان ،و
دستیابی به نتایج بهتر میشود [.]23

فناوری و نوآوری پرداختند .بررسی این دو محقق نشان داد
که این شرکتها اگرچه آمادگی نسبی دارند میبایست

عالوه بر مزیت صرفه جویی در هزینهها ،با پیاده سازی نظام
یادگیری الکترونیکی مزایایی همچون توسعه سریعتر،
بهنگام سازی دورههای دروس ،ایجاد آموزش سریعتر،
دسترسی در هر زمان و مکان ،فرصتهای یادگیری
خارجی ،بهبود انگیزش و روحیه ،و پیاده سازی مباحث
استراتژیک قابل دسترسی است [.]22-24
از دیگر سو ،عالوه بر مزایای پیاده سازی نظام یادگیری
الکترونیکی بسیاری از متخصصین و محققین تذکر میدهند
که در به کارگیری و اتخاذ نظام یادگیری الکترونیکی باید
جوانب کار را دقیقاً بررسی کرد و بیان میکنند که به

مؤلفههای منابع انسانی خود را برای پیاده سازی یادگیری
الکترونیکی ارتقا بخشند [.]22

کارگیری یادگیری الکترونیکی بدون برنامهریزی دقیق
منجر به ایجاد هزینههای اضافی ،نرسیدن به اهداف ،و
نهایتاً شکست پروژه خواهد شد .این محققان همچنین بیان
میکنند که همانند بسیاری دیگر از نوآوریها ،استراتژیهای
پیاده سازی یادگیری الکترونیکی ،نیازمند تجزیه و تحلیل
قابل مالحظه ،زمان برای توسعه ،منابع مالی کافی ،ساختار
مناسب تکنولوژیکی و حمایت مدیریت ارشد برای موفقیت
میباشد .بنابراین باید پیش از اجرای یادگیری الکترونیکی
آمادگیهای الزم ارزیابی و مورد بررسی قرار گیرد [ 22و
 22و .]32-26
 -2پیشینه تحقیق
امکان سنجی و ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی از
مقدمات توسعه یادگیری الکترونیکی میباشد و آمادگی یک
سازمان را برای دستیابی به مزایای یادگیری الکترونیکی
اندازه میگیرد [33و .]34در این راستا محققین ب سیاری به
ارزیابی آمادگی نهادها ،دانشگاهها و سازمانهای مختلف
برای پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی پرداختهاند .به
عنوان مثال اسکرس و همکارانش ابزاری را برای بررسی
آمادگی یادگیری الکترونیکی بیمارستانها تهیه نمودند
[ .]35آیدینوتاسی ( )2115به بررسی آمادگی شرکتهای
ترکیهای برای پیادهسازی نظام یادگیری الکترونیکی
پرداختند .ایش ان در مطالعه خود به بررسی درک مدیران
این شرکتها از آمادگی سازمانی برای اجرای نظام یادگیری
الکترونیکی از منظر  4بعد منابع انسانی ،رشد شخصی،

در مالزی عباس و همکارانش برای ارزیابی آمادگی
الکترونیکی  4گروه مدیران و سیاست گذاران ،پشتیبانی
کنندگان و مجریان ،مدرسان  ،و یادگیرندگان را مورد بررسی
قرار دادند .بررسی این محققان در  2بخش ویژگیهای
جمعیت شناختی و ارزیابی آمادگی در  2بعد یادگیرندگان،
مدیران ،محتوا ،کارکنان ،فنی ،مالی ،محیطی ،و فرهنگی
میباشد .مطالعه این گروه نشان داد که مدیران از آمادگی
بیشتری نسبت به یادگیرندگان و مدرسان برخوردار هستند
و زیرساختهای مالی مالزی میبایست بهبود یابند [.]39
جهت ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی محیطهای
دانشگاهی نیز مطالعاتی انجام شده است .سدیک
مطالعهای را برای تعیین آمادگی اعضای هیأت علمی
دانشگاه والی جنوبی مصر برای پیاده سازی استراتژیهای
یادگیری الکترونیکی در آموزش از منظر  3مؤلفه
صالحیتها ،تجربیات و نگرشها انجام داده است .این
مطالعه مشخص نمود که هر  3مؤلفه بر آمادگی فردی برای
توسعه و پیاده سازی یادگیری الکترونیکی تأثیر دارد [.]37
همچنین بسیاری از متخصصین درصدد بررسی این موضوع
بودهاند که آیا یادگیرندگان آمادگی موفقیت در محیط
یادگیری الکترونیکی را دارند یا خیر؟ (برای مثال
[32و .)]36هاسمی و اساری آمادگی دانشجویان دانشگاه
ساین مالزی را برای به کارگیری یادگیری الکترونیکی مورد
بررسی قرار دادند .اینان آمادگی دانشجویان را با توجه به
مؤلفه های دسترسی به کامپیوتر ،دسترسی به اینترنت،
سهولت کاربرد ،و مزایای درک شده مورد سنجش قرار
دادند .مطالعه این محققان آمادگی دانشجویان دانشگاه
ساین را برای یادگیری الکترونیکی  95درصد ارزیابی نمود
[ .]41پیلی و همکارانش آمادگی دانشجویان را در  4بعد
مهارتهای فنی ،خود اثر بخشی کامپیوتر ،اولویتهای
یادگیرندگان و نگرش نسبت به کامپیوتر مورد بررسی قرار
دادند .در این مطالعه مشخص گردید که دانشجویان با
سابقه بیشتر ،مهارتهای فنی و خود اثر بخشی کامپیوتری
کمتری نسبت به دانشجویان جوانتر دارا میباشند [.]41
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واتکینز و همکارانش برای ارزیابی آمادگی یادگیرندگانی
که تجربیات قبلی یادگیری الکترونیکی را در یک محیط بر
خط نداشتند پرسشنامهای را توسعه دادند .این پرسشنامه
که بر روی  639نفر و در  3نمونه آماری مختلف توسعه
یافته ،دارای  9مؤلفه میباشد .هر چند که این ابزار تنها
آمادگی را از منظر یادگیرندگان مورد سنجش قرار میدهد؛
ولی این محققان مدعیاند که این  9مؤلفه از اعتبار کافی
برخوردار هستند [.]42
در ایران نیز هر چند محدود در مورد امکان سنجی و
آمادگی یادگیری الکترونیکی تحقیقاتی انجام گرفته است.
به عنوان مثال حسنزاده به امکان سنجی آموزش از راه
دور کتابداری و اطالعرسانی از طریق اینترنت پرداخته است
و به این نتیجه رسیده است که  51درصد از گروههای
آموزشی شرایط و امکانات الزم برای برگزاری چنین
دورههایی را دارند [ .]43رحیمی دوست و رضوی که به
امکان س نجی یادگیری الکترونیکی از دیدگاه اعضای هیأت
علمی و دانشجویان دانشگاه چمران اهواز پرداختهاند ،به این
نتیجه رسیدهاند که دانشجویان و اعضای هیأت علمی این
دانشگاه برای شرکت در یادگیری الکترونیکی از آمادگی

امیر فاضل و همکار

مستلزم مطالعاتی گسترده در زمینه نییاز سینجی ییادگیری
الکترونیکی است .در پژوهش حاضر انجام چنیین مطالعیهای
مد نظر بوده است.
 -3هدف های پژوهش
 -1بررسی میزان آمادگی دانشیجویان دانشیگاه سیسیتان و
بلوچستان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی
 -2بررسی رابطه بین گیروه آموزشیی دانشیجویان دانشیگاه
سیستان و بلوچستان با میزان آمادگی آنها برای شیرکت در
یادگیری الکترونیکی
 -3بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه
سیستان و بلوچستان با میزان آمادگی آنها برای شیرکت در
یادگیری الکترونیکی
 -4بررسی رابطه بین مقطع تحصییلی دانشیجویان دانشیگاه
سیستان و بلوچستان با میزان آمادگی آنها برای شیرکت در
یادگیری الکترونیکی
 -5بررسی رابطه بین جنسیت دانشجویان دانشگاه سیستان
و بلوچستان با میزان آمادگی آنها برای شرکت در ییادگیری
الکترونیکی

نسبی برخوردارند [ .]44جابری و دانشکده فنی و
مهندسی دانشگاه شیراز که بیشتر موارد فنی مورد نیاز
برای راه اندازی دوره های آموزش مجازی را مد نظر قرار
دادهاند و فتحی که به دنبال آن بوده است تا الگوی
مناسبی را برای آموزش مجازی تدوین کند از دیگر محققان
بودند [45و .]49تحقیقاتی نیز به بررسی چالشها و موانع
به کارگیری یادگیری الکترونیکی در محیط ایران
پرداختهاند که میتوان به تحقیقات خدیور و رحمانی،
جعفرپرور و همکاران ،رحمانپور و همکاران حسینی و
همکاران و فیضی و رحمانی اشاره نمود [16و21و -47
.]46
از آنجا که یادگیری الکترونیکیی در اییران هنیوز در مرحلیه
طفولیت خود قرار دارد و پییاده سیازی و اجیرای ییادگیری
الکترونیکی به جز در چند دانشگاه بزرگ اجرا نشیده اسیت،
لذا ارزیابی آمادگی دانشگاهها و بررسیی نگیرشهیا و پییش
نیازها جهت پیاده سازی و اجرای نظام یادگیری الکترونیکی
امری واجب و ضروری است تا نقاط ضعف و قوت شناسیایی
شده و در راه درست قدم برداشته شود .رسیدن به این مهم
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 -4سؤالهای پژوهش
 -1میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
برای شرکت در یادگیری الکترونیکی تا چه اندازه است؟
 -2آیا بین گروه آموزشی دانشیجویان دانشیگاه سیسیتان و
بلوچستان با میزان آمادگی آنها بیرای شیرکت در ییادگیری
الکترونیکی رابطهای وجود دارد؟
 -3بین پیشرفت تحصیلی دانشیجویان دانشیگاه سیسیتان و
بلوچستان با میزان آمادگی آنها بیرای شیرکت در ییادگیری
الکترونیکی چه رابطهای وجود دارد؟
 -4آیا بین مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه سیسیتان و
بلوچستان با میزان آمادگی آنها بیرای شیرکت در ییادگیری
الکترونیکی رابطهای است؟
 -5بین جنسیت دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچسیتان
با میزان آمادگی آنها برای شرکت در ییادگیری الکترونیکیی
رابطه چگونه است؟
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 -5روش پژوهش

موافقم و کامالً موافقم را انتخاب کنند .برای این گزینهها به
ترتیب نمرههای  1تا  5در نظر گرفته شد .با توجه به نمرات

این پژوهش با استفاده از زمینهیابی یا پیمایشی انجیام شید.
پژوهش زمینهیابی یا پیمایشی مشاهده پدیدهها بیه منظیور
معنا دادن به جنبههای مختلف اطالعات جمیع آوری شیده
است .در این نوع پیژوهش ابتیدا مشیاهده دقییق و نزدییک
شاخص ها یا پارامترهای میورد پیژوهش در جامعیه صیورت
میگیرد و در ادامه پژوهشگر به جمعآوری و معنیا دادن بیه
آنچه که مورد مشاهده قرار گرفته است ،میپردازد [.]51

در نظیر گرفتیه شییده بیرای انیدازه گیییری ،سیط متوسییط
آمادگی یا بیه عبیارتی میرز بیین آمیادگی و عیدم آمیادگی
دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی نمیره  3/4مییباشید.
چرا که با تقسیم تعداد فواصل بر تعیداد مقییاسهیا فاصیله
 1/2به دست میآیید .در نتیجیه چنیین تجزییه و تحلیلیی
سطوح آمادگی همان طور که در شکل  1نشیان داده شیده
است به دست میآید [.]22

 -6جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه سیستان
و بلوچستان در نیم سال دوم سال تحصیلی  29-27تشکیل
میدهند .تعداد کل دانشجویان  11511نفر بودند که از
میان دانشجویان 332 ،نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب
شدند .برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای استفاده شد .دلیل استفاده از این روش
نمونهگیری آن بود که از همه گروههای آموزشی در این
پژوهش استفاده شود.
 -7ابزار پژوهش
برای سنجش نیازهای یادگیری الکترونیکیی دانشیجویان در
این پژوهش از پرسشنامه استانداردی استفاده شد که قیبالً
روایی و پایایی آن توسط پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته
بود [ .]42این پرسشنامه  29گویهای از دو قسمت تشیکیل
میییشییود .بخییش اول مربییوط بییه اطالعییات فییردی شییامل
جنسیت ،گروه آموزشی ،مقطع تحصیلی و معیدل تحصییلی
است .بخش دوم پرسیشهیایی مربیوط بیه مییزان آمیادگی
دانشییجو بییرای شییرکت در یییادگیری الکترونیکییی را شییامل
میشود که در قالب  9عامل (دسترسی به فناوری ،مهارتها
و ارتباطات پیوسته ( ،)onlineانگیزش ،توانیایی ییادگیری از
طریق رسانهها ،گفتگوهای گروهی اینترنتیی ،مسیایل مهیم
جهییت موفقیییت در یییادگیری الکترونیکییی) دسییتهبنییدی
میشوند .برای نمرهگیذاری ،از مقییاس  5نقطیهای لیکیرت
استفاده شد .بدین ترتیب کیه از دانشیجویان خواسیته شید
برحسب میزان آمیادگی خیود یکیی از گزینیههیای کیامالً
مخالفم ،تا حدودی مخالفم ،مطمیئن نیسیتم  ،تیا حیدودی

شکل  1دستهبندی آمادگی یادگیری الکترونیکی

 -8شیوه اجرا
پس از آن که پرسشنامه "ارزیابی آمیادگی بیرای ییادگیری
الکترونیکی" ترجمه شد ،در اختیار دانشجویان قرار گرفیت.
شییایان ذکییر اسییت کییه بییرای تعییدیل و سفارشییی سییازی
پرسییشنامییه ترجمییه شییده از نظییر اسییاتید و متخصصییان
دانشگاهی نیز استفاده شد ،که نهایتاً سیؤاالت پرسیشنامیه
بدون هیچ تغییری مورد استفاده قرار گرفت.پرسشنامههای
تکمیییل شییده جمییع آوری شییدند و سییپس بییا اس یتفاده از
امکانات کامپیوتری دادههیا نمیرهگیذاری و میورد تجزییه و
تحلیل قرار گرفتند.
 -9یافتههای پژوهش
داده ها پس از جمیع آوری بیا اسیتفاده از نیرم افیزار SPSS
(نگارش  )14مورد تجزیه و تحلییل قیرار گرفتنید .ابتیدا بیا
استفاده از آمار توصیفی ،هر یک از عوامل مورد نظر بررسیی
گردیید .نخسیتین عامییل مییزان دسترسییی دانشیجویان بییه
تکنولوژی مورد نیاز برای یادگیری الکترونیکی میباشد .این
عامل با  3پرسیش میورد بررسیی قیرار گرفیت" .دسترسیی
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دانشجویان به کیامپیوتر متصیل بیه اینترنیت" بیا مییانگین
" ،3/22دسترسی به نرم افزارهای میورد نییاز" بیا مییانگین

عبارتی دیگر توانیایی دانشیجویان در برقیراری ارتبیاط بیین
محتوای کلیپهای ویدیویی ،اطالعات پیوسته و کتابها بیا

 3/95و "دسترسی به کامپیوتر با سخت افیزار مناسیب" بیا
میانگین  3/46و میانگین کل ( )3/97بیانگر آمیادگی بیاالتر
از متوسط از منظر دسترسی بیه تکنولیوژی جهیت دریافیت
یادگیری الکترونیکی در دانشجویان میباشد.
عامل "مهارتهیا و ارتباطیات پیوسیته" دانشیجویان بیا بیه
کارگیری سؤاالت  4تا  12پرسشنامه سنجیده شد .در بیین
ایین سیؤاالت ،سیؤال  4یعنییی "مهییارتهییای پایییه کییار بییا
کامپیوتر" بیشترین میانگین ( )4/11را دارا مییباشید .ایین
بدان معناست که اکثر دانشجویان مهارتهای پاییه کیار بیا
کییامپیوتر را دارنیید .پییس از آن "مهییارتهییای جسییتجو در

میانگین  ،3/41توانایی دانشجویان در نکته بیرداری در طیی
مشییاهده یییک ویییدیوی کییامپیوتری بییا میییانگین  ،3/59و
توانایی دانشجویان در درک محتیوای درسیی کیه از طرییق
ویدیو پخش میشود با میانگین  3/26همگی بیانگر آمادگی
متوسییط دانشییجویان از حی یث توانییایی یییادگیری از طریییق
رسانهها میباشد.
مهییارتهییای دانشییجویان در انجییام "گفتگوهییای گروهییی
اینترنتی" در قالب سؤاالت  16الی  21بررسی شد .در بیین
این سؤاالت توانایی گفتگو با دیگیران از طرییق اینترنیت بیا
میانگین  3/24و توانایی صیرف زمیان بیشیتر جهیت آمیاده

اینترنت و دسترسی به اطالعات" با میانگین  4/11مییانگین
بیشییتری را بییه خییود اختصییاد داده اسییت .در بییین اییین
سؤاالت ،سؤال "توانایی طرح سؤال و اظهار نظر بیه صیورت
نوشتاری" بیا مقیدار  3/42کمتیرین مییانگین را دارد .ایین
موضوع بدان معناست که مهارتهای اظهار نظر بیه صیورت
نوشتاری دانشجویان نسبت به دیگر مهارتهای آنهیا کمتیر
است .میانگین به دست آمده برای این مؤلفه با مقیدار 3/77
بیانگر آن است که دانشجویان از آمیادگی بیاالتر از متوسیط
در رابطه با مهارتها و ارتباطات پیوسته برخوردار میباشند.
عامل انگیزش با اسیتفاده از سیؤاالت  13الیی  15سینجیده

سازی جواب یک سؤال با میانگین  3/27بیانگر آن است کیه
اکثر دانشیجویان مییتواننید از ابزارهیای گفتگیوی گروهیی
اینترنت استفاده کنند و جهت ارائه یک پاسخ وقت بیشتری
را صرف کنند .در ضیمن مییانگین  3/72ایین عامیل نشیان
میدهد که دانشجویان توانایی خیوبی در انجیام گفتگوهیای
گروهی از طریق اینترنت دارا میباشند.
عامل "مسایل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی"
توسیط سیؤاالت  22الیی  29ارزیییابی گردییده اسییت .اکثییر
مواردی که مورد بررسی قرار گرفتهانید از نظیر دانشیجویان
جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکیی اهمییت دارنید .امیا

شده است .در این بین سؤال "توانایی اتمام کارهیا حتیی بیا
وجییود عوامییل مخییل موجییود در خانییه" بییا میییانگین 3/46
بیشترین میانگین را دارا میباشد .ایین بیدان معناسیت کیه
دانشجویان معتقدند با وجود عوامل مزاحمی مثل سر و صدا
میتوانند کارهای خود را انجام دهنید .امیا سیؤال "توانیایی
اتمام کارها حتی با وجیود اخیتالالت شیبکه " بیا مییانگین
 3/39نشان از عدم حفظ انگیزش دانشجویان از اتمام کارهیا
در صورت اختالالت شبکه دارد .همچنیین مقیدار مییانگین
 3/43عامییل انگیییزش ،بیییانگر آن اسییت کییه دانشییجویان از
انگیزش باالتر از متوسط برای فراگییری از طرییق ییادگیری
الکترونیکی برخوردارند.
سؤاالت  19تا  12بیه بررسیی آمیادگی دانشیجویان از نظیر
عامل "توانایی یادگیری از طریق رسانهها" مربوط میباشید.
میانگین این مؤلفه  3/92به دست آمد که بیانگر آمادگی در
سط متوسط دانشجویان در رابطه با این عامل میباشد .بیه

سیؤال  23یعنییی "پشییتیبانی فنییی و مییدیریتی فییوری" بییا
میانگین  3/26از نظر دانشجویان نسیبت بیه مسیایل دیگیر
جهییت موفقیییت آنییان در یییادگیری الکترونیکییی بیشییترین
اهمیت را داشته است .میانگین کل  3/29نیز بییانگر درجیه
اهمیت تمام موارد ذکر شده میباشد.
برای پاسخگویی به سؤال  2این پژوهش ،از آمیار اسیتنباطی
تحلیل وارییانس ییک طرفیه اسیتفاده شید .مقایسیه مقیدار
معناداری ( )1/114با مقیدار خطیای قابیل قبیول بیا سیط
اطمینان  65در صد ( )a=1/15مشخص میکند کیه مقیدار
معناداری از میزان خطا کمتر اسیت ( .)p<1/15بنیابراین بیا
 65درصد اطمینیان مییتیوان گفیت بیین مییزان آمیادگی
دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی با گروه آموزشی آنهیا
تفاوت معنادار وجود دارد( .جدول .)1
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جدول  1رابطه بین میزان آمادگی برای شرکت در یادگیری
الکترونیکی با گروه آموزشی دانشجویان
مجموع

درجه

مجذور

مجذورات

آزادی

میانگین

بین
گروهها

2/554

5

1/711

درون
گروهها

156/315

329

1/426

کل

197/256

331

بنابراین با اطمینان  65درصد میتوان گفت :بیین پیشیرفت
تحصیلی دانشجویان با میزان آمادگی آنیان بیرای ییادگیری
الکترونیکی رابطه معناداری وجود ندارد( .جدول )2

F

معناداری

3/511

1/114

آزمون تعقیبی شفه نشان میدهد ( )sig =1/11دانشیجویان
دانشکده مدیریت و حسابداری نسبت به دانشجویان جغرافیا
و علوم تربیتی آمادگی بهتیری بیرای ییادگیری الکترونیکیی
داشتهاند .در شیکل  1شیش دانشیکده ادبییات ،جغرافییا و
علوم تربیتی ،ریاضی ،علوم پاییه ،میدیریت و حسیابداری ،و
فنی -مهندسی مورد مقایسه قرار گرفتهاند .همان طور کیه
از شکل  2بر میآید آمادگی دانشجویان تمام گروهها به جز
گروه جغرافییا و علیوم تربیتیی در سیط آمیادگی بیاالتر از
متوسط ارزیابی گردید.
شکل 2مقایسه بین گروه های آموزشی در میزان آمادگی
جهت یادگیری الکترونیکی

جدول  2رابطه بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان با میزان
آمادگی آنان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی
مجموع

درجه

مجذور

مجذورات

آزادی

میانگین

بین
گروهها

1/543

3

1/121

درون
گروهها

145/472

266

1/427

کل

149/121

312

F

معناداری

1/372

1/773

در شکل  3پیشرفت تحصیلی دانشجویان مختلف بیا مییزان
آمادگی آنان برای شیرکت در ییادگیری الکترونیکیی نشیان
داده شده است .همان طور که مشاهده میشود دانشجویانی
که معدل باالتر از  17داشتهاند نسبت به دیگیر دانشیجویان
برای شرکت در ییادگیری الکترونیکیی آمیادگی بیشیتری از
خود نشان دادهاند .البته این تفاوت معنیدار نیست.
شکل  3مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان مختلف با
میزان آمادگی آنان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی

برای پاسخگیویی بیه سیؤال  3ایین پیژوهش ،از روش آمیار
استنباطی تحلیل واریانس یک طرفیه اسیتفاده شیده اسیت.
مقایسه مقیدار معنیاداری ( )1/773بیا مقیدار خطیای قابیل
پذیرش در سط اطمینیان  65در صید ( )a=1/15مشیخص
کرد که مقدار معنیاداری از خطیا بیشیتر اسیت (.)p>1/15

برای پاسخگویی به سؤال  4این پیژوهش نییز ،از روش آمیار
استنباطی تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده اسیت .از
مقایسه مقدار معنیاداری ( )1/322بیا مقیدار خطیای قابیل
پذیرش در سط اطمینیان  65در صید ( )a=1/15مشیخص
میشود که مقدار معناداری از خطا بیشتر اسیت (.)p>1/15
بنابراین با اطمینان  65درصد مییتیوان گفیت بیین مقطیع
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تحصیلی دانشجویان با میزان آمادگی آنیان بیرای ییادگیری
الکترونیکی رابطه معناداری وجود ندارد( .جدول )3

F

معناداری

الکترونیکی تفاوتی معنادار وجود ندارد .در شکل ( )5رابطیه
بین جنسیت و آمادگی بیرای ییادگیری الکترونیکیی نشیان
داده شده است .همان طور که مالحظه مییگیردد آمیادگی
دانشجویان زن تا حدودی از آمادگی دانشجویان مرد بیشیتر
است.

1/116

1/322

شکل  1رابطه بین جنسیت افراد و آمادگی برای شرکت در

جدول  3رابطه بین مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان
آمادگی آنان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی
مجموع

درجه

مجذور

مجذورات

آزادی

میانگین

بین
گروهها

1/135

2

1/597

درون
گروهها

199/724

326

1/517

کل

197/256

331

یادگیری الکترونیکی

در شکل  4مقطع تحصییلی دانشیجویان مختلیف بیا مییزان
آمادگی آنان برای شیرکت در ییادگیری الکترونیکیی نشیان
داده شده است .همان طور که مشاهده میشود دانشیجویان
مقطییع دکتییری دارای بیشییترین آمییادگی بییرای یییادگیری
الکترونیکی هستند و دانشیجویان مقطیع کارشناسیی ارشید
دارای کمترین آمادگی هسیتند .البتیه ایین تفیاوت معنیادار
نیست.
شکل  4رابطه بین مقطع تحصیلی و آمادگی برای شرکت
در یادگیری الکترونیکی

باالخره برای پاسخگویی به سؤال  5پیژوهش از آزمیون تیی
اسیتیودنت اسیتفاده گردیید .در اینجییا بیا توجیه بیه مقییدار
معناداری ( )1/933و مقایسه آن با مقدار خطای قابل قبیول
در سط اطمینان  65درصد مشخص میشود کیه اخیتالف
معنییاداری از لحییاس جنسیییت در آمییادگی بییرای یییادگیری

254

الکترونیکی وجود ندارد .لذا با اطمینان  65درصد مییتیوان
گفت کیه بیین جنسییت افیراد و آمیادگی بیرای ییادگیری

 - 11بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر بیه منظیور امکیان سینجی و بررسیی پییش
نیازهییای اجییرای نظییام یییادگیری الکترونیکییی در دانشییگاه
سیسییتان و بلوچسییتان ،انجییام شیید .بییرای اییین منظییور
پرسشنامهای در اختیار دانشجویان قرار گرفت کیه آمیادگی
دانشییجویان را از منظییر  9عامییل مییورد سیینجش قییرار داد.
براساس یکی از سیؤاالت ایین پیژوهش محققیین خواسیتار
بررسییی میییزان آمییادگی دانشییجویان دانشییگاه سیسییتان و
بلوچسیتان بیرای شییرکت در ییادگیری الکترونیکیی بودنیید.
همان طوری که یافتههای تحقیق نشان دادنید دانشیجویان
دانشگاه سیسیتان و بلوچسیتان بیرای شیرکت در ییادگیری
الکترونیکی از آمادگی نسبی و در حد متوسیط برخوردارنید؛
ولی برای پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی نییاز اسیت
تا آمادگی دانشجویان در بسییاری از جهیات بهبیود و ارتقیا
یابد.
از مسایل مهیم در زمینیه ییادگیری الکترونیکیی ،امکانیاتی
است که در این روش به آنها احتیاج است [ .]21لیذا اولیین
عامل مورد بررسی دراین تحقیق جهت امکان سینجی نظیام
ییییادگیری الکترونیکیییی عامیییل دسترسیییی بیییه فنیییاوری
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میباشد .منظور از فنیاوری در آمیوزش الکترونیکیی مییزان
بهرهگیری از فناوریهای روز ،و به روز بودن آنها میباشید و

موفقیییت در یییادگیری الکترونیکییی سییابقه و مهییارت هییای
استفاده دانشجو از فنیاوری اطالعیات مییباشید [ .]54زییرا

میتوان آن را با رویکرد سخت افزاری و نرم افیزاری در نظیر
گرفت هر نهاد یا سازمانی که بخواهد یادگیری الکترونیکیی
را به کار گیرد باید حداقل ملزومات سخت افزاری ییادگیری
الکترونیکی و نرم افزارهای مورد نیاز این سخت افزارها را به
کاربندد [22و .]51تحقیق حاضر نشان داد کیه دانشیجویان
دانشگاه سیستان و بلوچستان در حد متوسطی به کیامپیوتر
با سیخت افیزار مناسیب ،اینترنیت و نیرم افیزار میورد نییاز
دسترسی دارند که برای اجرای نظام ییادگیری الکترونیکیی
باید از این حییث اقیداماتی در جهیت بهبیود دسترسیی بیه
فناوری ایجاد شود؛ زیرا بدون تجهییزات مناسیب و سیهولت

توسعه فعالییتهیای مبتنیی بیر وب و اینترنیت نیازمنید در
اختیار داشتن سط قابل قبول و مطلوبی از دانش کیامپیوتر
اسییت [ .]21بییه اییین منظییور آمییوزش مفییاهیم مییرتبط بییا
کامپیوتر و فناوری اطالعات در مقاطع پایینتر به عنوان زیر
سییاختی بییرای اجییرای دورههییای الکترونیکییی و مجییازی
پیشنهاد میگیردد [ .]51همچنیین مهیارتهیای ارتبیاطی
دانشجویان همانند مهارتهای جستجوی اینترنتی و ارسیال
ایمیل ،طرح سؤال و اظهیار و بییان احساسیات و حیاالت از
طریییق نوشییتار و در محیییط آنالییین و همچنییین توانییایی
مدیریت زمان در دانشجویان میبایست تقویت گردد.

دسترسی به آن اجرای یادگیری الکترونیکیی بسییار مشیکل
میگردد [ .]22به عنوان مثال میتوان همانند کشیور هنید
لپ تاپهای ارزان قیمت را در اختیار دانشجویان قیرار داد و
یا وامهای مناسب برای خرید سیسیتمهیای کیامپیوتری بیه

در بین سؤاالت مطیرح شیده سیؤاالت میرتبط بیا انگییزش
دانشجویان با مییانگین ( )3/43کمتیرین مییانگین را دارد و
این بدان معناست که مسائل انگیزشی همانند حضور اسیتاد
به صورت پیوسته ،عیدم وجیود اخیتالالت شیبکهای و عیدم
وجود عوامل مخل موجود در خانه باید بیشتر و بیه صیورت
مستمر مد نظیر و توجیه دسیت انیدرکاران تولیید محتیوای
آموزشی در یادگیری الکترونیکی قرار گیرد .البته باید توجیه
داشت که در اجرای یادگیری الکترونیکیی منظیور از ایجیاد
انگیزش صرفاً افزایش محیط گرافیکی و رنگ و لعیاب دادن
به برنامهها و محتوای ییادگیری الکترونیکیی نیسیت و بایید

آنان پرداخت .فردانش معتقید اسیت کیه در کتیابهیای
فناوری آموزشی ،کمتر به محتوای نرم افیزاری توجیه شیده
است [ ]52و نتایج تحقیق حسنزاده ،جابری و دانشکده
فنی و مهندسی دانشگاه شیراز نیز نشان میدهد که به
طور غیر مستقیم در تأسییس رشیتههیای آمیوزش مجیازی
توجییه بییر روی رشییتههییای سییخت افییزاری بییوده اسییت
[43،45و .]53بنابراین از بعد نرم افزاری میبایست به تولید
سیستم عامل فارسی ،پشتیبانی نرم افزاری از خیط فارسیی
در محیط شبکه ،رفع اشکاالت نرم افزارهای مورد استفاده و
سرمایهگیذاری بیرای تولیید نیرم افزارهیای پشیتیبان نظیام
آموزشی ،سهولت استفاده از نرم افزارهای آموزشیی ،و تنیوع
نرم افزارها به صورت چند رسانهای اقدام کرد .همچنین باید
قوانینی برای استفاده بهینه از اینترنیت پرسیرعت تیدوین و
زیر ساختهای مخابراتی ترمیم یابد.
دومین عامل مورد بررسی در پرسشنامیه ،ارزییابی آمیادگی
پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی و مهارتها و توانیایی
دانشیجویان مییباشید .یافتیههیای پیژوهش نشیان داد کییه
دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان از حیث این عامل
در حد آمادگی متوسط قرار دارند و میبایست از این منظیر
نیز اقداماتی در جهت ارتقاء مهارتهای دانشجویان بیه کیار
گرفته شود .یافتهها حاکی از آن است که از عوامل مهیم در

انگیزش واقعیی کیه همانیا احسیاس واقعیی افیزایش سیط
مهارت و دانش دانشجو است ،مد نظر قرار گیرد.
قابلیت ها و امکانات فناوری اطالعات به دانشجوی ییادگیری
الکترونیکی امکان میدهد تا از طریق ارائیههیای چندگانیه،
موضوع یادگیری را دریافت نماید ،با رایانه به عنوان شیریک
یادگیری تعامل فعال داشیته باشید و متناسیب بیا سیبک و
سییرعت خییود در یییادگیری پیشییروی نماییید [ .]55محیییط
یادگیری الکترونیکی محیطی یادگیرنده محور اسیت و فیرد
یادگیرنده خود باید حداقل تواناییهایی بیرای درک و فهیم
مطالب از طریق اکتساب از رسانه داشته باشید [ .]59بیدین
لحاس در تحقییق حاضیر سیعی شید تیا توانیایی و آمیادگی
دانشجویان از جهت یادگیری از طریق رسانه پیش از اجرای
نظام یادگیری الکترونیکی میورد سینجش قیرار گییرد .ایین
تحقیییق نشییان داد کییه دانشییجویان دانشییگاه سیسییتان و
بلوچستان از منظر توانایی یادگیری از طریق رسیانه در حید
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متوسییطی از آمییادگی قییرار دارنیید و باییید در اییین زمینییه
آموزشهایی به آنهیا داده شیود .همچنیین طیراح آموزشیی

روی خطییی و اسییتفاده فییوری از مییواد یییادگیری از نظییر
دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان برای پیاده سیازی

محیط یادگیری الکترونیکی باید با توجه به منابع و امکانات
فناورانییه در دسییترس ،تکییالیف یییا فعالیییتهییای یییادگیری
برانگیزانندهای را طراحی کند و از این قابلییت بیرای شیکل
دهی گروههای یادگیری بهره گیرد تا نتایج یادگیری بهبیود
یابد [.]59
یکی از معضالت مهم در یادگیری الکترونیکی ضعف تعامیل
میباشد و لذا جهت پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکیی
باید بر قابلیتهای تعاملی و مشارکتی یادگیری الکترونیکیی

نظام یادگیری الکترونیکی از اهمیت باالیی برخوردار است و
باید قبل از اجرا به این موارد توجه ویژهای گردد.
مقایسه گروههای آموزشی مختلف نشان داد که دانشیجویان
دانشکده جغرافیا و علوم تربیتی نسبت به دیگر دانشکدههیا
دارای کمترین آمیادگی و دانشیجویان دانشیکده میدیریت و
حسابداری بیشترین آمیادگی را بیرای شیرکت در ییادگیری
الکترونیکی دارند ،که تفاوت این دو گروه نسبت به هیم بیه
صورت معناداری اسیت .دانشیجویان دیگیر گیروههیا یعنیی
دانشکدههای ادبیات ،ریاضی ،علوم پایه و فنیی و مهندسیی
تقریبییاً در سییط مشییابهی از آمییادگی بییرای یییادگیری

و اینترنت توجه ویژهای انجام گییرد [ 53و .]55گریسوون
معتقد است که مشارکت ،تعامیل و گفتمیان اسیاس برنامیه
درسییی یییادگیری الکترونیکییی میییباشیید و در اییین نییوع
یادگیری ،الگوهای تعامل اقتدار محور جای خود را به الگوی
تعامل گروه محور مییدهید [ .]59همچنیین لیواو یکیی از
مالحظات مهم در طراحی محیطهای یادگیری الکترونیکیی
را تعامل میداند [ .]57بدین لحاس در این تحقییق نییز بیه
ارزیییابی آمییادگی دانشییجویان جهییت تعامییل و گفتگوهییای
گروهی اینترنتی پرداخته شد .یافتههای پیژوهش نشیان داد
که دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان از آمیادگی در
سط متوسطی در رابطه با تعامالت گروهی اینترنتیی قیرار
دارند و میبایست تواناییهای آنها در اسیتفاده از ابزارهیایی
مثل یاهو مسنجر ،و انجام گفتگوهای پیوسته هیم زمیان بیا
تایپ کردن پیش از اجرای نظام یادگیری الکترونیکی بهبود
و ارتقا یابد.
جهت موفقیت در پیاده سازی یادگیری الکترونیکی عالوهبیر
آمادگی یادگیرندگان باید مسایلی که در آمیادگی آنهیا نییز
نقش دارند مورد بررسی قرار گیرند .در این راستا تجربییات
قبلی دست اندرکاران امر درباره نوآوریها بیر پییاده سیازی
نظییام یییادگیری الکترونیکییی ت یأثیر قابییل مالحظییهای دارد.
تجربیییات قبلییی و نگییرش یادگیرنییدگان بییه یییادگیری
الکترونیکی نیز به ایجاد فضای مناسیبتیری بیرای آمیوزش
منجر میشود؛ ولی چنانچیه پشیتیبانی فنیی و میدیریتی
وجود نداشته باشد ،فرایند ییادگیری بیه طیور قطیع موفیق
نخواهید بیود [21و .]22یافتیههیای تحقییق نشیان داد کیه
برقراری تماس منظم با مدرس ،پشتیبانی فنی و میدیریتی،
تجربیات قبلی مربوط به فناوری ،مشارکت مداوم در دروس
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الکترونیکی قرار دارنید .بیه بییان دیگیر دانشیجویان تمیامی
گروه ها به جز گروه جغرافییا و علیوم تربیتیی از آمیادگی در
سط متوسط برای پیاده سازی نظام ییادگیری الکترونیکیی
برخوردارند و تنها دانشجویان گروه جغرافیا و علیوم تربیتیی
برای اجرای یادگیری الکترونیکی آمیادگی ندارنید .در اینجیا
دانشجویان دانشکده جغرافییا و علیوم تربیتیی بایید از نظیر
سط آمادگی برای شیرکت در ییادگیری الکترونیکیی ارتقیا
یابنیید .بییرای اییین منظییور میییتییوان از برگییزاری دورههییای
آموزشی ،جیزوات و کتابچیههیای خودآمیوز ،نیرم افزارهیا و
CDهای آموزشی و مواردی نظییر ایین کیه سیط آمیادگی
دانشجو را بیرای بیه کیارگیری ییادگیری الکترونیکیی ارتقیا
میدهید ،اسیتفاده نمیود .همچنیین علیت آمیادگی بیشیتر
دانشجویان گروه مدیریت و حسابداری را میتوان در اشراف
بیشییتر اییین دانشییجویان نسییبت بییه یییادگیری الکترونیکییی
دانست؛ زیرا دانشجویان مدیریت عالوه بر دروس مدیریتی و
مختص رشیته خیود ،مباحیث رفتیاری و آموزشیی هماننید
یادگیری ،انگیزش و منیابع انسیانی را بیرخالف دانشیجویان
گروههیای ریاضیی و آمیار ،علیوم پاییه و مهندسیی مطالعیه
میکنند ،و بر خالف دانشجویان علوم انسانی کیه صیرفاً بیه
مباحث علوم انسانی میپردازند ،مباحث میرتبط بیا فنیاوری
اطالعات و ارتباطات توسیط دانشیجویان میدیریتی خوانیده
شده و تحقیقاتی نیز در این زمینههیا انجیام مییدهنید .بیه
دیگییر سییخن دانشییجویان مییدیریتی اشییراف نسییبی هییم
به((فناوری اطالعیات)) و هیم بیه ((آمیوزش و ییادگیری ))
دارند لیذا سیط آمیادگی آنهیا بیاالتر از دیگیر دانشیجویان
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میباشد .یافتههای تحقیق ،بیان میکند که دانشجویانی که
پیشرفت تحصییلی پیایینی داشیتهانید ،بیرای بیه کیارگیری

پیش نیازها جهیت پییاده سیازی و اجیرای نظیام ییادگیری
الکترونیکی ،نقاط ضیعف و قیوت را شناسیایی کیرد و در راه

یادگیری الکترونیکی نیز کمترین آمیادگی را از خیود نشیان
دادهانیید .بنییابراین بییه نظییر میییرسیید کییه میییزان آمییادگی
دانشجویانی که دارای پیشرفت تحصیلی پایینی هستند باید
حتماً پیش از شرکت در یادگیری الکترونیکی ارتقا یابد.
در رابطه با سؤال چهار پژوهش مشیاهده شید کیه آمیادگی
دانشجویان مقطع دکتری از دیگر دانشجویان بیشتر اسیت و
بعد از آن دانشجویان مقطع کارشناسی و سپس دانشیجویان
کارشناسی ارشد قرار دارند .این موضوع بییان مییکنید کیه
دانشجویان مقطع دکتری آمادگی باالتری را دارند و این امر
ممکن است به دلیل ماهیت دروس آنها -کیه بیشیتر جنبیه

درست قدم برداشت.
به هر حال امروزه با توجه به روند گسترش رایانه و اینترنت
در آموزش ،دانشگاهها نمییتواننید ییادگیری الکترونیکیی را
نادیده بگیرند .کامپیوترها و اینترنت به صیورت ییک بخیش
ضروری و غیر قابیل اجتنیاب آمیوزش عیالی در آمیدهانید و
استفاده از این قابلیتهیا بیرای اکثیر نظیامهیا و مؤسسیات
آموزشی قابل توصییه اسیت .البتیه در ایین بیین بایید درک
درسییتی از واقعیییتهییا ،شییرایط و قابلیییتهییای موجییود در
موفقیت در پروژههای یادگیری الکترونیکی داشت .بسییاری
از موارد وجود دارد که عدم توجه به پیش نیازها ،برنامهها و

عملی دارد -همچنیین اسیتفاده بیشیتر آنهیا از کیامپیوتر و
اینترنت در اجرای پروژهها و تحقیقات خود ،تجربیه بیاالتر و
سیین بیشییتر اییین گییروه باشیید .در اییین بییین دانشییجویان
کارشناسی ارشد که از میانگین کمتری برخودار بودند بایید
بیشتر مورد توجه قرار گیرند و پیش نیازهای میرتبط بیرای
این گروه آماده گردد .در ضمن ،پژوهش حاضر بیان میکند
کییه دانشییجویان زن از دانشییجویان مییرد بییرای شییرکت در
یادگیری الکترونیکی تا حدود اندکی آمادگی بیشتری دارنید
و این دو قشر از لحاس آمیادگی بیرای شیرکت در ییادگیری
الکترونیکی در سط مشابه هم قرار دارند.

قابلیییتهییای موجییود بییه شکسییت پییروژههییای یییادگیری
الکترونیکی منجر گردیده است .شناخت نقاط ضعف و قوت،
تهدیدها و فرصتهای موجود در محیطی که قیرار اسیت در
آن یادگیری الکترونیکی بر پا شود و همچنین موضیوعاتی از
قبیل نیازهای مخاطبان ،طراحی و ارائیه میواد آموزشیی اثیر
بخش و ایجیاد اجتماعیات فراگییران بیرای سیاخت دانیش،
ضامن موفقیت چنین نظامی خواهد بود .آنچیه کیه در ایین
پژوهش انجام شد در راستای درک بخشی از شرایط موجود
بود .بیتردید درک کامل واقعیتها ،شرایط و پیش نیازهای
موجود نیازمند استفاده از ابزارهای بیشیتری مییباشید کیه

در این پژوهش به برخی از زمنیههای مؤثر بر آمادگی جهت
پیاده سازی نظیام ییادگیری الکترونیکیی در قالیب  9عامیل
پرداخته شد ،ولی نمیتوان ادعا نمود که تنها ایین عوامیل و
این پرسشها در راستای دستیابی به اطالعات و دادههیای
مرتبط با آمادگی برای یادگیری الکترونیکی کافی میباشید؛
بنابراین به سهولت مییتیوان عوامیل دیگیر و پرسیشهیای
بیشتری را در این زمینه به کار برد .به عالوه دراین تحقییق
تنها آمادگی یادگیرندگان (دانشجویان) میورد بررسیی قیرار
گرفت و به دیگر جوانب اجرای پیاده سازی نظیام ییادگیری
الکترونیکی همانند مدرسان ،مدیران ،پرسنل و زیرساختها
پرداخته نشده است که در تحقیقات دیگری بایید بیه ایین
مهم دست یافت .همچنین میتوان ایین گونیه مطالعیات در
دیگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،به تحقیقیی جیامع ،و
مقایسهای تطبیقی در بین دانشگاههای مختلف کشور اقیدام
کرد تا با ارزیابی آمادگی دانشگاهها و بررسیی نگیرشهیا و

میتوان در قالب مطالعات دیگر به آنها دست یافت.
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پیوست ها
آمار توصیفی مربوط به سؤاالت تحقیق
میانگین

عامل و سؤاالت

انحراف
معیار

واریانس

دسترسی به تکنولوژی
1

کامپیوتری متصل به اینترنت در دسترس دارم.

3/22

1/41

1/66

2

به کامپیوتری با ویژگیهای سخت افزاری مناسب دسترسی دارم.

3/46

1/51

2/26

3

نرم افزارهای مورد نیاز را در دسترس دارم.

3/95

1/41

1/65

مهارتها و ارتباطات پیوسته ()online
4

مهارتهای پایه کار با کا مپیوتر را دارم.

4/11

1/12

1/36

5

مهارتهای پایه جستجوی اینترنت و دسترسی به اطالعات را دارم.

4/11

1/19

1/39

9

توانایی ارسال ایمیل به همراه فایلهای دیگر را دارم.

3/24

1/32

1/74

7

میتوانم برای شرکت در دروس الکترونیکی چند بار در هفته از کامپیوتر استفاده کنم.

3/22

1/12

1/32

2

توانایی برقراری ارتباط با دیگران از طریق تکنولوژیهای پیوسته را دارم.

3/23

1/27

1/92

6

توانایی استفاده از ابزارهای پیوسته را دارم.

3/95

1/25

1/59

11

توانایی طرح سؤال و اظهار نظر به صورت نوشتاری را دارم.

3/42

1/29

1/56

11

توانایی بیان احساسات و حاالت خود از طریق نوشتار را دارم.

3/53

1/16

1/16

12

توانایی مدیریت زمان به منظور پاسخگویی به مدرس و یاد گیرندگان را دارم.

3/71

1/12

1/19

انگیزش
13

هنگام عدم حضور استاد به صورت پیوسته میتوانم انگیزه خود را حفظ کنم.

3/44

1/13

1/22

14

توانایی اتمام کارها حتی با وجود اختالالت شبکه را دارم.

3/39

1/21

1/49

15

توانایی اتمام کارها حتی با وجود عوامل مخل موجود در خانه را دارم.

3/46

1/21

1/49

توانایی یادگیری از طریق رسانه ها
19

توانایی برقراری ارتباط بین محتوای کلیپهای ویدیویی ،اطالعات پیوسته و کتابها را دارم.

3/41

1/17

1/15

17

توانایی نکته برداری در طی مشاهده یک ویدیوی کامپیوتری را دارم.

3/59

1/16

1/41

12

توانایی درک محتوای درسی که از طریق ویدیو پخش میشود را دارم.

3/26

1/19

1/13

گفتگوهای گروهی اینترنتی
16

توانایی گفتگو با دیگران از طریق اینترنت با استفاده از ابزارهایی مثل یاهو مسنجر را دارم.

3/24

1/16

1/43

21

توانایی صرف زمان بیشتر جهت آماده سازی جواب یک سؤال را دارم.

3/27

1/15

1/11

21

توانایی انجام گفتگوی پیوسته همزمان با تایپ کردن را دارم.

3/45

1/42

1/22

مسایل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی
22

برقراری تماس منظم با مدرس در موفقیت من در یادگیری الکترونیکی اهمیت دارد.

3/23

1/16

1/43

23

پشتیبانی فنی و مدیریتی فوری در موفقیت من در یادگیری الکترونیکی اهمیت دارد.

3/26

1/13

1/22

24

تجربیات قبلی مربوط به فناوری های پیوسته در موفقیت من در یادگیری الکترونیکی اهمیت دارد.

3/22

1/14

1/31

25

مشارکت مداوم در دروس روی خطی جهت موفقیت من در یادگیری الکترونیکی اهمیت دارد.

3/22

1/12

1/29

29

استفاده فوری از مواد درسی جهت موفقیت من در یادگیری الکترونیکی اهمیت دارد.

3/24

1/19

1/13
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